รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 12/2558
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุม 1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ
4. นายสัญชัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สักการ
6. นางอโนชา

ทองคําสมุทร
รวยสูงเนิน
วีระทวีมาศ
สันติเวส
ราษีสุทธิ์
นนทคุปต์

ผู้รักษาการแทนคณบดี
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
หัวหน้าสํานักงานคณบดี

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต
2. นายธันฐกรณ์
3. นางสาวชนัษฎา

ภู่ประเสริฐ
พงศ์พิมล
จุลลัษเฐียร

ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวรัฐ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์
4. นางสาวหทัยรัตน์

ลาชโรจน์
ตั้งสกุล
พิริยะศรัทธา
วงศ์สุพรรณ

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประธาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และแจ้งว่ามีวาระเร่งด่วนที่จําเป็นต้องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ได้แก่ วาระเรื่อง
การทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะเพื่อการสรรหาคณบดี
ประธาน แจ้ ง ว่ า ตามที่ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง คณบดี ค ณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ไ ด้ ว่ า งลง และโดยที่ ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 กําหนดให้คณะกรรมการประจําคณะ ทบทวนภารกิจและจุดอ่อน
จุดแข็งของคณะ เพื่อกําหนดแผนหรือทิศทางการพัฒนาคณะที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย แล้ว
นําเสนอคณะกรรมการสรรหาคณบดี เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดคุณสมบัติของคณบดี เพิ่มเติมจากคุณสมบัติตามมาตรา 34
และ มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 นั้น สํานักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีหนังสือ
แจ้ ง มายั ง คณะ ขอให้ ส่ ง ผลการทบทวนภารกิ จ และจุ ด อ่ อ นจุ ด แข็ ง ของคณะเพื่ อ การสรรหาคณบดี ไปยั ง สํ า นั ก งานสภา
มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เพื่อใช้ในการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต่อไป ดังนั้น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
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1. มอบหมายให้ผู้ มีรายชื่อและตํา แหน่ง ดัง ต่อไปนี้ เป็นคณะทํางานเพื่อดํา เนินการรับ ฟั งความคิดเห็น จาก
บุคลากรคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วรวบรวม วิเคราะห์ผล และรายงานสรุปผลการทบทวนภารกิจและ
จุดอ่อนจุดแข็งของคณะ เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย
1) ผู้รักษาการแทนคณบดี
เป็นประธานคณะทํางาน
2) ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เป็นคณะทํางาน
3) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร
เป็นคณะทํางาน
4) หัวหน้าสํานักงานคณบดี
เป็นเลขานุการคณะทํางาน
5) นางสาวหทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน
2. กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ ดังนี้
1) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 คณะทํางานประชุม โดยควรมีข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1.1) ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจทางออนไลน์โดยคณะทํางาน ไปยังบุคลากรคณะและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (นักศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน) ถึงความคิดเห็นที่มีต่อภารกิจและผล
การดํ า เนิ น งานของคณะ อาทิ ความคิ ด เห็ น ว่ า คณะประสบความสํ า เร็ จ หรื อ ไม่ ป ระสบ
ความสําเร็จในพันธกิจใด ในระดับใด ผลการดําเนินงานใดที่โดดเด่น ผลการดําเนินงานใดที่ยัง
ไม่เป็นที่พึงพอใจ และคณะควรให้ความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานในแต่ละพันธกิจ
อย่างไร เป็นต้น
1.2) ข้อเสนอแนะจากหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติมจากผลการทบทวนจุดอ่อนจุดแข็งของคณะในการ
สัมมนาบุคลากรคณะ เรื่อง แผนปฏิบัติราชการและทิศทางการพั ฒนาคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ้น
เซส โดยควรส่งผลการทบทวนจุดอ่อนและจุดแข็งจากการสัมมนาดังกล่าว ไปให้ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆ ซึ่งเป็นคณะทํางานด้วย ได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมใน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
1.3) โครงร่างองค์กรของคณะ และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
2) วั น ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2558 คณะทํ า งานจั ด ประชุ ม บุ ค ลากรทั้ ง คณะ เพื่ อ ชี้ แ จงรายละเอี ย ด
กระบวนการในการทบทวนภารกิ จ และจุ ด อ่ อ นจุ ด แข็ ง ของคณะ และเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรอภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะ ตลอดจนความคาดหวังที่มีต่อ 5
พันธกิจของคณะ
3) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 คณะทํางาน รวบรวม วิเคราะห์ผล และรายงานสรุปผลการทบทวน
ภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะ เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
4) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 คณะส่งรายงานผลการทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะ ที่ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะแล้ว ไปยังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.

(นางอโนชา นนทคุปต์)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
ผู้จดบันทึกการประชุม
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